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Referat fra 2. møde i Foreningsforum for Fremtidens Brøndby Strand 

Tid: Mandag den 17. maj 2021 kl. 17-18.30 

Sted: Mødet var et digitalt møde over Webex 

 

Deltagere: Michael Hald Jacobsen, Mikkel Ejsing, Thomas Hvid, Carsten Damslund Jensen og Martin Stig 

Westergaard Poulsen. Afbud: Leif Sønderby og Verner Rath.  

Deltagere fra Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet: Emma Lorenzen og Elisabeth Wolff.  

 

Forud for mødet var fremsendt notat vedrørende ”De indledende rammer for et konkurrenceprogram”. 

På mødets workshopdel blev der arbejdet med de centrale rammer i konkurrenceprogrammet.  

 

Fokusområde 1, Boliger og beboere 

Udkast til centrale rammer: 

• 1.000 – 3.000 nye boliger 

• Boligpolitikken som fundament 

”Vi ønsker et varieret udbud af boligtyper, ejerformer og boligstørrelser. Derfor vil vi prioritere at 

bygge andels-, ejer- og private udlejningsboliger i form af etageboliger og rækkehuse når vi bygger 

nye familieboliger, mens boliger til borgere med særlige behov, fx seniorboliger eller 

handicapegnede boliger fortrinsvis vil være almene. Vi ønsker at fastholde et godt udbud af større 

boliger.”  

• Understøttelse af den blandede by (ejerformer, boligtyper) 

• Skal løfte bydelens sammenhængskraft  

• Boliger af høj kvalitet 

• Hovedvægt på de stationsnære områder  

• Boligrenoveringen i ”Grønby Strand projektet” fast forudsætning mens dispositioner på 

udearealerne er inspiration 

• Nedrivningerne begrænses som udgangspunkt til de 5 højhuse, men holdene kan inkludere 

overvejelser om mindre tilpasninger af bebyggelsen ud fra hensynet til forbedret infrastruktur og 

øget sammenhæng  

• Den fremtidige anvendelse af tomterne afventer parallelopdrag og udviklingsplan 

 

Input fra Foreningsforum: 
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 Ser generelt rigtig fornuftigt ud. 

 3000 lyder som rigtig mange nye boliger, det virker som om det vil blive svært at få plads til 
rækkehuse, hvis der skal være så mange boliger.  

 Skal der bygges flere almene boliger eller kan eksisterende almene boliger konverteres til senior- 
eller plejeboliger?  

 Rigtig vigtigt med en god balance (ejerformer, boligtyper). Der er meget alment i forvejen. Det er 
vigtigt også at få folk med højere indkomster ind i området.  

 Mangfoldigheden er stor, det skal fremhæves.  

 Boligernes størrelse er vigtig at kigge på. 

 Noget af det, jeg godt kan lide ved den her bydel er, at der er så god plads mellem husene. Når man 
ser nybyggeri i dag bygges der meget tæt, det håber jeg ikke, vi skal have her. Der skal være plads 
til lys og luft.  

 Bebyggelsesgraden må ikke være for høj – der skal holdes øje med at der ikke bliver bygget for 
meget også i parcelhuskvartererne.  

 Man skal have lokket nogle af dem, der ikke nødvendigvis ønsker at bo i almene boligområder til at 
bo i dem – fordomme og stereotyper skal udfordres. Overskriften handler også om beboere. Det er 
ikke altid nok bare at bygge nye boliger. Ex. Delta Park i Vallensbæk, der er et flot byggeri, men det 
ligger rigtig dårligt. Forbindelserne er væsentlige. Omgivelserne skal også være attraktive. Alt hvad 
der handler om at bygge nyt, skal tænkes sammen med de øvrige temaer.  

 

 

Fokusområde 2, Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner 

Udkast til centrale rammer: 

• Bymidten skal være et samlingspunkt 

• Handlen i bymidten skal styrkes  

• Udviklingen af detailhandel koncentreres i bymidten  

• Vi forventer, at hele eller store dele af det eksisterende bycenter nedrives 

• Infrastruktur og parkering skal fungere godt 

• Centerforeningen kan fungere bedre end i dag 

• Mulighed for stadepladser/torvesalg/mobile madvogne 

• Fortætning med boliger, erhverv og andre byfunktioner 

• 1-2 nye daginstitutioner og plads til en supplerende ny skole 

• Integration af bymidten, Brønden, Kirken og Esplanadeparken 

• Kulturliv og møder på tværs skal styrkes 
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 Rigtig god idé at tiltrække flere til bymidten.  

 Centeret skal nok væltes og så skal der være en blanding af funktioner, måske endda kontorer, så 
der er flere ting, der kan støtte op om erhvervslivet og skabe liv.  

 Vedrørende muligheden for stadepladser/torvesalg/mobile madvogne: Vi har virkelig mange 
madkulturer repræsenteret, kunne de komme til udtryk i centeret?  
Det kan lyde rigtig godt, men det skal måske ikke komme som det første. Hvem kommer til at styre 
fx foodtrucks? Det er vigtigt at sikre, at de ikke bruges til hvidvask af penge – med deraf følgende 
utryghed. Måske skal man tænke på et mere styret koncept som fx Torvehallerne. På den måde 
kunne det være en blanding af spisesteder, marked, udendørsservering, store og små stande.  

 Hvor meget fylder daginstitution(er) og skole? Og hvor meget larm giver det? At have flere mindre 
skoler ville være mere attraktivt ift. at tiltrække børnefamilier. Fra Kirkens side er det et ønske, at 
børneinstitutioner ikke ligger lige op af kirken ift. støj ved fx bisættelser.  

 Der skal tænkes anderledes ift. parkerings- og tilkørselsforhold. I dag er man ved at blive kørt ned 
dernede. Måske skal der ensrettes?  

 Kulturlivet er et springende punkt! Foreningsdagen er væsentlig, men den er kun én gang om året, 
der mangler et hverdagsfokus på, hvad der sker i bydelen på foreningsfronten. Måske en levende 
udstilling, der er en del af bymidten? Kulturlivet er mange ting og er for alle grupper.  

 Det er vigtigt at fokusere på de rigtige steder i den rigtige rækkefølge. Vil man have mere handel, 
skal der være flere mennesker. I Vallensbæk har man bygget flere nye butikskvadratmeter, men de 
står tomme. Der skal være borgere til at understøtte de butikker, der er.  

 Man skal gøre op med sig selv, om man vil have et center, eller om man måske vil have noget 
mindre for at få et butiksområde, der bliver brugt.  

 

 

Fokusområde 3, Veje, stier og mobilitet 

Udkast til centrale rammer: 

• Forbindelserne på tværs af bydelen og til/fra andre bydele skal forbedres 

• Trafikdifferentieringen skal revurderes 

• Koblingerne til naturværdierne skal styrkes og tydeliggøres 

• Trygheden skal øges 

• En samlet parkeringsstrategi for BSP, bymidten og de nye byudviklingsområder 

• Cykel- og fodgængertrafik skal favoriseres 
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 Det ville hjælpe på trygheden at få kigget på parkeringskældre.  

 Parkering fylder rigtig meget! Mange er enormt frustrerede i forhold til parkering. Der er for få 
pladser og for mange holder ulovligt parkeret.  

 Gerne færre lige strækninger, så der ikke kan køres så stærkt – evt. chikaner(?) på Gl. Køge 
Landevej og på Strandesplanaden.  
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 Stien i Strandparken er rigtig farlig, fordi cyklister og gående er blandet. Det er en god idé at få skilt 
tingene ad.  

 Gl. Køge Landevej er supercykelsti, så mange cykler gennem Brøndby Strand for at komme på 
arbejde og de kører meget hurtigt på cykel. Om muligt kunne der laves en separat cykelsti til de 
rigtig hurtige pendlere. Det besværlige med supercykelstier er, når der er lyskryds. Hvis man satte 
et par bomme op på stien i Strandparken ville man slippe af med nogle cykler.  

 Godt eksempel: Stien fra centeret til stranden i Vallensbæk. Det er en god forbindelse hele vejen og 
der er natur, biodiversitet, snoet sti og rundkørsel til biler.  

 Strandparken ville kunne så meget mere – der kunne være meget mere liv. Udlejning af fx SUP’s, 
kanoer etc. Der er et stort potentiale for sommerliv.  

 Godt eksempel: Den lille sti mellem Albjergparken og Tybjergparken – der er rigtig meget kunst 
langs stien. Skjult perle i bydelen. Kunne der i det hele taget være mere kunst i bydelen? 
Rheumpark er et andet godt eksempel (med sø og springvand).  

 Jernbanen skærer området over. Der er nogle undergange, men stierne kunne godt være 
anderledes. Måske efter forbillede fra Vallensbæk. Vi har kirsebærtræerne, der blomstrer lige nu, 
de kunne udnyttes til at skabe bedre stiforbindelser.  

 Kig på adgangen til Havnen – i dag skal man helt ud på Avedøre Holme – man tager ikke til Brøndby 
Havn for at hygge sig og det burde man kunne.  

 Belysning i byrummene skal medtænkes.  

 Dem man ikke ønsker hænger og sælger diverse – kan man tilbyde dem et andet sted at være?  

 

 

Fokusområde 4, Natur, bevægelse og bæredygtighed 

Udkast til centrale rammer: 

• Kvaliteten af grønne rum skal være bedre – kvalitet frem for kvantitet 

• Høje standarder for bæredygtighed – både i renovering og nybyggeri 

• En revitalisering af Esplanadeparken 

• Større biodiversitet 

• Flere muligheder for bevægelse  

• En reduktion af ”overskudsarealer” 
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 Vedrørende kvalitet frem for kvantitet: Frygter at det bliver en løftestang for ikke at have nok 
grønne områder. At man vil prioritere at bygge flere boliger frem for grønne områder, når det 
kommer til stykket.  

 Vedrørende biodiversitet: Frygter at det bliver noget, der ikke bliver råd til. 

 Ser fornuftigt ud (svært at være uenig). 
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 Se også de tidligere pointer, temaerne hænger sammen. Natur, bevægelse og bæredygtighed kan 
integreres i byggeri, i byrum etc.  

 I stedet for store græsplæner skal der være grønne rum, hvor der sker noget. Måske med nogle 
temaer, som fx i Valbyparken (rosenhave osv.). Men det kræver noget ift. drift.  

 Der skal også være noget, der er lidt vildt. Hvor børnene kan blive væk og klatre i træer.  

 Der kunne etableres Community gardens – hvor natur, haver og grøntsagsdyrkning danner rammen 
om fællesskaber. På tagene, i Esplanaden, ved Kirken etc. Kig på ombinationen af fællesskaber og 
natur.  

 Der skal skabes infrastruktur (el, gas mv.) til fremtidens transport – det er en væsentlig 
bæredygtighedsfaktor.   

 


